MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
1. Introducció
Es redacta la present memòria justificativa a l'objecte de donar compliment a les
exigències legals establertes a l'article 63.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del sector públic LCSP.
2. Descripció de la situació actual
a. Situació
El carrer deth Bergàs no disposa d'unes condicions òptimes de seguretat i funcionalitat
amb deficiències en la xarxa de clavegueram i aigua potable, la via conforma un carrer
d’especial rellevància dins del nucli de Vielha, per la seva connexió amb el Passeg dera
Libertat.
L'Ajuntament de Vielha e Mijaran disposa d'un projecte redactat per l'enginyer tàcnic
d'obres públiques de l'empresa Sorttec, Marc Guillen i Casal, que defineix els treballs a
realitzar per a la millora de la xarxa de claveueram i aigua potable al carrer deth Begàs
de Vielha.
Entre els objectius de les obres s'inclou donar unes condicions òptimes de seguretat i
funcionalitat a una via que presenta deficiències en la xarxa de clavegueram i aigua
potable, i que alhora conforma un carrer d’especial rellevància dins del nucli de Vielha,
per la seva connexió amb el Passeg dera Libertat.
b. Marc normatiu
El marc normatiu de la contractació és la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del sector públic LCSP.
3. Objecte del contracte
L'objecte del contracte és l'execució de les obres de Millora de la xarxa eclaveueram i
aigua potable al carrer deth Begàs de Vielha
4. Anàlisi Tècnica
a. Consideracions tècniques i requeriments
Les obres projectades consisteixen principalment en actuacions de moviment de terres i
estesa de canalitzacions per a xarxes de serveis, la renovació de la xarxa d'aigua potable
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i de clavegueram instal.lant la xarxa separatriva. Es projecta l'acabat del paviment
parcialment amb llambordins granítics i parcialment amb formigó.
Com a requisits per la contractació caldrà:
 Requerir Justificació de l'experiència prèvia en execució de paviments de
formigó de espais de dimensió similars al projecte.
 Valorar la millora de la qualitat d'acabat del paviment de formigó mitjançant un
tractament de remolinat i la construcció de juntes que n'evitin la fisuració o
trencament.
5. Anàlisi Econòmica
a. Valor Estimat
El valor estimat del contracte és el definit pel projecte en base al qual es liciten les obres
i que ascendeix a un total de 81.952,09 € IVA inclòs, corresponents a 67.729,00 € i
14.223,09 € en concepte d'IVA.
6. Anàlisi del Procediment
a. Justificació del procediment
Atès l'import de les obres i en aplicació de l'article 159 de la LCSP s'escau la licitació
mitjançant un procediment obert.
b. Qualificació del contracte
Atès el tipus de treballs que es liciten, el contracte es qualifica d'acord i en aplicació de
l'article 12 I 13 de la LCSP com a un contracte d'obres.

d. Durada
La planificació temporal recollida al projecte estableix un termini màxim per a
l'execució de les obres de 2 mesos.
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c. Anàlisi d'execució per lots
Ateses les condicions del projecte es considera la improcedència de divisió per lots del
contracte si així ho estima l'informe tècnic corresponent.

